
 

STYREMØTE MED AVLSRÅDET NIHK 18.10.21 

Sted: Teams 

Tilstede: Leder - Jimmy Brastad, Kasserer - Jan-Erik Aksnes, Sekretær - Jakob Lundhagebakken, 
Styremedlem - Lene Tjora, Vara 1 - Tulla Schmedling, Vara 2 - Liv Holst, Nestleder- Helene Strøm Kraabøl,  

Frafall: Linn Langset, Elise Nygård Olsen 

Kommentar: Vara 1 – Tulla har evt stemmerett pga fravær av sekretær i starten av møtet og kasserer i 
slutten av møtet.  
 

Sak 45/21 – Kasserer  

- Kontogjennomgang august/september 
- Spørsmål om et punkt på kontoutskrift som vi er usikre på hva er. Jan-Erik sjekker dette når han 

har permen med bilagene i morgen.  
- Rabatt på regnskapsprogrammet Visma gjennom NKK. Jan-Erik sjekker opp og ordner så 

klubben får denne rabatten. 

Sak 46/21 – Teknologiinvestering 

-  Ønske om mikrofoner, webkamera og data i klubben. Dette er for å streame på ISIC-møtet, 
årsmøter, medlemsmøter, samt bruke dataen til skriver på utstilling. Styret ser på forskjellige 
muligheter. 

- Styret vedtar å kjøpe to mikrofoner (ca 350 kr per stykk), to kameraer med stativ (ca 900 kr per 
stykk) og en Chromebook (ca 2700 kr). Enighet om at det er like greit å kjøpe alt samtidig.  
 

Oppfølging av sak 43/21 – ISIC-seminar 

- SOI har meldt forfall til seminaret. Helene tar kontakt med Peer for å høre om han har mulighet 
til å utvide sitt foredrag. 

- Styret vedtar at styrets medlemmer får dekket overnatting på ISIC-seminaret, dette gjelder 
Jimmy, Helene og Tulla. 

- Jimmy tar direkte kontakt med hotellet for å forhøre seg om utstyr tilgjengelig, da vår kontakt 
person i Scandic ikke hadde helt oversikt over tilgjengelig utstyr.  

- Valg i ISIC. Svend er på valg. Det skal også stemmes over om det skal være 3 eller 4 deltakere i 
ISIC exc, Norges innsendte forslag (se tidligere referat) og ISIC Breeding sitt innsendte forslag 
om endring av avlsanbefalinger knyttet til MK og DogsGlobal. 

 

Eventuelt: 

- Tilbakemeldinger på råd fra avlsrådet. Styret vil prøve å få til et nytt møte med avlsrådet. 
- Gjennomgang av mailer fra NKK. Avlsrådskurs 23.-24.april 2022 – mer info kommer fra NKK. 
- Fastsatt dato for årsmøtet, 26.03.22. Jakob skaffer lokale og skriver bekjentgjørelse til neste 

styremøte. 
 

 

Nytt møte: 08.november 2021 på Teams kl. 20.00 

Ber om at de som ikke kan komme melder forfall minst én dag i forkant av møtet! 

 
Referent – Helene Strøm Kraabøl 


